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VS 2503
Funcionalidades
• Derrete em contato com a pele
• Compatível com muitos ingredientes orgânicos

Benefícios
• Substancial para a pele
• Hidrata
• Não acnegênico
• Não comedogênico

Aplicação
Cremes e loções para as mãos e o corpo, tratamentos faciais, cosméticos coloridos, protetores solares.

Descrição
VS 2503 é uma cera de alquilmetilsiloxano que derrete em contato com a pele e fornece benefícios de 
hidratação. É um verdadeiro híbrido de química de hidrocarbonetos e siloxano que está em conformidade 
com a estrutura descrita na Figura 1.

Como usar
Na maioria das formulações que contêm óleo mineral ou vaselina, VS 2503 pode ser facilmente 
incorporado como uma porção da fase oleosa de produtos à base de emulsão. O uso de VS 2503 pode 
ser facilmente incorporado como uma porção da fase oleosa de produtos à base de emulsão. O uso de 
VS 2503 normalmente requer o uso de uma pequena quantidade de um óleo compatível para evitar 
a cristalização da cera durante o resfriamento. Se ocorrer cristalização, a emulsão pode desenvolver 
aumentos anormais de viscosidade durante o envelhecimento à temperatura ambiente. No pior dos 
casos, pode ocorrer falha da emulsão. A mistura de 1 a 5 partes de um óleo compatível com 10 partes de 
VS 2503 normalmente eliminará o problema.

Os níveis de uso sugeridos estão normalmente entre 1% e 10% por peso das formulações de cuidados 
pessoais e devem ser adicionados à fase hidrofóbica.

Propriedades de umidade da pele
VS 2503 demonstrou propriedades de hidratação da pele quando avaliado "puro" usando as técnicas in 
vivo de perda transepidérmica de água (TEWL), condutância e corneômetro. Em tabelas que indicam 
significância estatística, os dados brutos foram convertidos em unidades de desvio padrão (SDU). Os 
gráficos de significância estatística exibem o nível de confiança de um efeito positivo em comparação 
com a pele não tratada. Consulte as Figuras 2 a 7.

Figura 1: Fórmula química de VS 2503



VS 2503

Perfil de avaliação sensorial
Um perfil sensorial foi desenvolvido no VS 2503 para ajudá-lo em seus esforços de formulação. A Figura 
8 pode direcioná-lo para a estética desejada para sua formulação.

O Programa de Avaliação Sensorial segue as diretrizes recomendadas pelo Comitê ASTM E18.03.01 
sobre Avaliação Sensorial.

O programa utiliza um painel treinado de 20 membros para avaliar as propriedades de sensação da pele 
de matérias-primas, bem como produtos formulados usando um método de análise de descrição que 
quantifica vários atributos sensoriais.



VS 2503

Precauções de manuseamento
AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO NECESSÁRIAS PARA USO SEGURO NÃO 
ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEAR, LEIA AS FICHAS DE DADOS 
DE SEGURANÇA E DO PRODUTO E OS RÓTULOS DOS RECIPIENTES PARA USO SEGURO, 
INFORMAÇÕES SOBRE OS PERIGOS FÍSICOS E À SAÚDE.

Armazenamento e validade
Quando armazenado a uma temperatura igual ou inferior a 25 ° C nas embalagens originais fechadas, 
este produto tem uma vida útil de 24 meses a partir da data de produção.

Informações de embalagem
Este produto está disponível em baldes de 13 kg e tambores de 159 kg.
As amostras estão disponíveis em embalagens de 220g.

Limitações
Este produto não foi testado nem representado como adequado para usos médicos ou farmacêuticos.

Informação de saúde e ambiente
Para apoiar os clientes em suas necessidades de segurança de produtos, a Dow possui uma ampla 
organização de Gerenciamento de Produtos e uma equipe de especialistas em segurança de produtos e 
conformidade regulatória disponíveis em cada área.



VS 2503
Especificações físico-químicas
Aparência: Cera branca
Gravidade específica a 25 ° C / 15,6 ° C: 0,85
Índice de refração: 1.447
Ponto de amolecimento: 32º C
Viscosidade de fusão a 40° C: 40 mm²/s
Ponto de inflamação - copo fechado: >100º C
Conteúdo de ciclotetrasiloxano (D4): <0.1%
Conteúdo de ciclopentasiloxano (D5): <0.1%


